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INSPECTORATULŞCOLARJUDEŢEANDOLJ 

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 
0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396 

NOTA Nr . .1-!. .. f/l.f:.?.-J .. f:tJ.f..) ........ . 

Catre toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia tuturor cadrelor didactice interesate de proiectele europene 

MINISTERUL 
:1 EDUCAŢIEI 
1 NAŢIONALE 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj- Compartimentul Proiecte Educaţionale, în parteneriat 

cu Casa Corpului Didactic Dolj, vă invită să luaţi parte la Cursul de formare: LLP - Programul 

Transversal -Vizite de studiu, activitate cuprinsă în Calendarul activităţilor de perfecţionare al Casei 

Corpului Didactic Dolj pentru anul şcolar 2012-2013. 

Activitatea va avea loc vineri, 15 martie 2013, începând cu ora 13:00, în sala de formare a CCD 

Dolj, etajul al ill-lea. 

Tematica abordată (prezentare, aplicaţii practice): 

1. Programul Transversal: Activitatea cheie 1.1 -Vizite de studiu 

- Obiective; 

- Descrierea actiunii. 

2. Mobilităţi pentru profesionişti în educaţie: 

- procedura privind întocmirea dosarului de candidatură; 

-catalogul Vizitelor de Studiu pentru Apelul2013; 

- formularul de candidatură: prezentare, exemple, aplicaţie practică; 

- ghidul candidatului privind completarea şi transmiterea dosarului de candidatură. 

3. Exemple de bună practică- vizite de studiu 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

Activitate practică - completarea unui formular de candidature, transmiterea lui pe e-mail-ul 

atelierului în termen de o săptămână. 

Cadrele didactice interesate de scrierea şi depunerea unui formular de candidatură în vederea 

participării la o activitate de formare prin Programul Transversal sunt rugate să transmită un e

mail la adresa atelierevizite2013@yahoo.com până cel târziu miercuri, 13 martie 2013, ora 20.00, 

prin care să transmită numele si prenumele, denumirea unităţii şcolare unde îşi desfăşoară activitatea în 

anul şcolar curent, functia pe care o are in cadrul unităţii şcolare sau a ISJ Dolj, date de contact: 

telefon, adresă de e-mail. 



Persoanele care îşi exprimă dorinţa de participare vor descărca şi vor consulta materialele 

necesare, de pe forumul ISJ Dolj - Compartimentul Proiecte Educationale cu adresa: 

http://miedolj.forums-free.com/ ->FORUM ->PROGRAMUL TRANSVERSAL, înainte de activitatea 

faţă în faţă, în vederea familiarizării cu tematica propusă şi formularea unor întrebări ale căror 

răspunsuri le pot afla în timpul activităţii sau în spaţiul virtual dedicat pe forumul menţionat mai sus. 

Locurile sunt limitate (25) şi se vor ocupa în ordinea înscrierii. 

Sunt eligibile doar persoanele care nn au mai derulat proiecte prin Programul Transversal 

sau care nu au mai participat la o activitate de formare pe această tematică, implicit nu au 

participat la atelierele Programului Transversal organizate în 2011sau 2012 de ISJ Dolj. Doar cei 

care vor fi selectaţi vor primi un e-mail de confirmare şi vor fi aşteptaţi la activitate. 

Coordonatori/persoane de contact: 

Marilena Ciontescu- 0728891895, mari.ciontescu@hotrnail.com 

Ecaterina Gabriela Predescu- 0785638420, cati.predescu@yahoo.com 

Ana Şerban -0721613324, ana.serban2010@yahoo.com 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, 

învăţământ particular şi alternative educaţionale, 


